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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
bTV 
 
√ Всеки втори българин над 50 г. е икономически неактивен 
Те са основната част от трайно безработните у нас 
 
Половината от българите между 50-64 години са икономически неактивни. Част от тях са пенсионери, а други са 
регистрирани в бюрата по труда и масово това са хора без стаж за пенсия и непредпочитани от работодателите. 
Хората над 50 са основна част от трайно безработните. Ако изобщо намерят работа, това им отнема около година. Стефка 
Петрова е класически пример - средно образование, възраст малко над 50 години. Две години безуспешно търси работа, 
докато договаря отсрочки за кредитите си. 
„Обичам младите хора, но между 45 и 55 години хората са забравени, а те понесоха цялата тежест, преквалифицираха се 
в какви ли не. Просто това беше 24 години жалко оцеляване”, казва Стефка. 
Работодателите не крият резервите си към по-възрастните служители. „При пенсиониране работодателят дължи две 
брутни трудови възнаграждения на работника, които допълнително натоварват разходите за възнаграждения в 
предприятията”, обясни пред bTV Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Изходът според работодателите е по-голям обхват на стимулите за наемане на хора в предпенсионна възраст - мерки, 
заложени в закона за насърчаване на заетостта. Има и програми за повишаване на квалификацията за хората над 50 - 
именно след курс и стаж по програма на агенцията по заетостта Стефка също вече е наета. 
„Българският работодател ще работи с все по-възрастни работници и тогава да водиш такава политика, в която казваш на 
възрастните работници „Вие не ми трябвате - заминавайте в пенсия!” е наистина много късогледо”, коментира експертът 
Иван Нейков. 
Според Нейков решението е въвеждане на т.нар. „споделено работно място". Така повече хора над 50-те ще запазят 
работата си, макар и на половин работен ден, а в останалото време и ще обучават по-младите. 
 
expert.bg 
 
√ Половината от българите над 50 години не работят, работодателите не ги искат 

 
Не само младите хора срещат трудности на трудовия пазар у нас. Оказва се, че половината от българите между 50 и 
64-годишна възраст са икономически неактивни. Част от тях са пенсионери, а други са регистрирани в бюрата по труда. 
Масово това са хора без стаж за пенсия и непредпочитани от работодателите, съобщава БТВ. 
Работодателите не крият резервите си към по-възрастните служители. „При пенсиониране работодателят дължи две 
брутни трудови възнаграждения на работника, които допълнително натоварват разходите за възнаграждения в 
предприятията”, обясни Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Изходът според работодателите е по-голям обхват на стимулите за наемане на хора в предпенсионна възраст - мерки, 
заложени в закона за насърчаване на заетостта. Има и програми за повишаване на квалификацията за хората над 50 
години. 
Бедност 
Поне 412 000 души в страната живеят на ръба на оцеляването, въпреки че имат работа и доходи, а 600 000 общо са 
нископлатените работници, показва проучване на КНСБ, цитирано от КРОСС. 
Според извод от синдикалното проучване, че всъщност нископлатените работници не виждат никакъв шанс да подобрят 
положението си, ако си сменят работата. 
Всеки втори от тези хора не вижда и най-малка възможност да подобри начина си на живот. В същото време тази група 
затруднени работници се чувства изключително несигурна на работното си място. 
 
government.bg 
 
√ 13-14 НОЕМВРИ - ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ ДАНИЕЛА БОБЕВА ЩЕ ДИСКУТИРА ДУНАВСКАТА СТРАТЕГИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 
БИЗНЕСА И МЕСТНАТА ВЛАСТ В СИЛИСТРЕНСКА ОБЛАСТ 
 
Регионалното развитие, децентрализацията и Дунавската стратегия ще обсъди с представители на общините в 
Силистренска област заместник министър-председателят по икономическото развитие Даниела Бобева. Тя и Мирослав 
Мазнев, зам.-министър на регионалното развитие, Анна Янева, зам.-министър на икономиката и енергетиката, Бюрхан 
Абазов, зам.-министър на земеделието и храните, Мартин Ганчев от Българската банка за развитие и Христо Етрополски 
от Българската агенция за инвестиции ще направят работно посещение в областта на 13 и 14 ноември 2013 г. 
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На среща с бизнеса вицепремиерът и представителите на правителството ще запознаят присъстващите с програми и 
стимули, насочени към икономически изостаналите региони на страната за следващия програмен период 2014-2020; с 
възможностите за реализация на проекти от бизнеса, неправителствения сектор и местните власти. 
Акцент в дискусиите ще бъдат мерките, които правителството предприема в изпълнение на програмата си, за 
стимулиране на малкия и среден бизнес, възможностите за осигуряване на финансиране и откриване на нови работни 
места. 
За участие в срещата чрез Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България са поканени 
представители на местния бизнес. 
Вицепремиерът Даниела Бобева ще присъства на откриването на шивашка фабрика в Силистра и ще изнесе лекция на 
тема „Бъдещето развитие на туризма като двигател на икономическия растеж“ във Висше Училище Международен 
Колеж - Добрич. 
 
novanews.bg 
 
√ Конференция за валутна търговия събира професионалисти 
Събитието e единствено по рода си в нашата страна 
 
На 22 ноември в столичния хотел „Шератон” ще се проведе второто издание на специализираната конференция за 
валутна търговия и инвестиции на българския пазар и региона – Forex Forum Investor.bg. Събитието e единствено по рода 
си в нашата страна, защото събира на едно място български и чуждестранни професионалисти и любители от сферата на 
валутната търговия и инвестициите. 
Официалната програма предвижда участието на изявени професионалисти. Конференцията ще бъде открита от Апостол 
Апостолов, председател на надзорния съвет на Инвестор.БГ АД и Любомир Бояджиев, председател на Българската 
асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП). Очаква се встъпителен анализ на форекс пазара да 
направи специалния гост Манус Крани, редактор Европейски пазари в Bloomberg Тelevision. 
Участие на професионални трейдъри 
Лекция на тема „Как да търгуваме на спот форекс пазара на базата на най-добрите модели за търговия с опции” ще 
изнесе професионалният трейдър Владимир Рибаков – също специален гост на Forex Forum Investor.bg. Три стратегии за 
агресивна форекс търговия чрез използване вълните на Елиът ще представи Димо Димов, ръководител на отдел 
„Международни пазари” в Карол. По темата „Как да се справим с ниската волатилност на форекс пазара?” своя опит с 
използването на бинарни опции ще сподели Светлин Минев, професионален трейдър и автор на няколко книги за 
търговия на финансовите пазари. За бинарните опции ще говорят и TRADOLOGIC, най-големият доставчик в света на 
платформи за търговия с бинарни опции. 
Новост на тазгодишното издание е, че освен за форекс търговия, специален панел ще има и за институционални 
инвеститори и корпоративни клиенти, в който ще бъдат дискутирани теми като управлението на риска и управлението на 
валутни операции. Важен акцент тук ще бъдат дискусиите с участието на бизнеса и на асоциациите на професионалните 
участници на капиталовия пазар. Участие в тях ще вземат представители на БАЛИП, Българската асоциация на 
управляващите дружества (БАУД), Българска фондова борса (БФБ), Българска дилърска асоциация (БДА) и Асоциация на 
индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Специален дискусионен панел на форума е предвиден по темата за социалния трейдинг, който набира все по-голям 
почитатели. В него ще вземат участие Елица Иванова от Булброкърс ЕАД, Валентин Иванов от Бенч Марк Финанс, Иван 
Максимов от DucasCopy Europe и Владимир Рибаков. 
Интересен и полезен за участващите трейдъри и инвеститори ще бъде цялостният поглед върху световните валутни 
пазари, който ще направи Кавита Сидапра от Bloomberg Terminal. Тя ще се фокусира върху ценовите валутни деривати на 
Bloomberg и мониторинга на риска в целия портфейл. 
Изложение на платформи за форекс търговия 
В рамките на форума се провежда и първото по рода си изложение на форекс платформи. Брокерите ще представят 
предлаганите от тях търговски терминали на специални щандове, на които всеки клиент ще може да се запознае с 
продуктите, услугите и условията, които дават техните платформи за валутна търговия. 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ Нова идея: държавата да връща данък върху минималната работна заплата 
 
Държавата да връща част от данъка върху доходите на хората, които получават минимална работна заплата. Тази идея се 
обсъжда в рамките на правителството и управляващото мнозинство. Така хората, които получават най-ниския доход за 
България (от догодина той става 341 лв.), ще плащат 10% данък върху дохода си, а после държавата ще им го връща. Това 
обясни новият зам.-председател на парламента Алиосман Имамов от ДПС в интервю пред "Труд". По думите му обаче 
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засега това е само идея, но от тях не става ясно откога се мисли да бъде въведен подобен механизъм. 
Почти по модел на синдикатите 
Синдикатите отдавна искат въвеждането на необлагаем минимум за доходите на всички работещи до размера на 
минималната работна заплата. Това беше предложено от КНСБ и тази година, като от профсъюза изчислиха, че 
въвеждането на тази мярка ще струва на бюджета 650 млн. лв. за годината, но ще увеличи нетните месечни доходи от 
труд на повечето работещи с между 30 и 34 лв. В проектобюджет 2014 не е предвидено въвеждане на необлагаем 
минимум. Преди няколко дни финансовият министър Петър Чобанов пък заяви, че през втората половина от мандата 
може да се мисли за семейно подоходно облагане и за необлагаем минимум, но със сигурност плоският данък ще 
остане. 
Все пак мярката е все още в работен вариант и не е сигурно, че изобщо ще бъде въведена. "Пак подчертавам - засега 
това е само на фаза идея, обсъжданията предстоят, в това число и с експерти на Министерството на финансите", казва 
Имамов. 
Къде е проблемът 
Подобна идея всъщност нарушава донякъде принципа на плоския данък, тъй като само хората с най-ниски доходи ще 
бъдат освободени от данък, а тези например с доход 10 лв. над него не биха ползвали облекчението. Така работещите 
може да имат стимул да се осигуряват на по-ниски от реалните си доходи, за да избегнат данъка. Според Калоян Стайков 
от Института за пазарна икономика освобождаването на минималната работна заплата от данък може да има и 
динамичен ефект, т.е. по-голям дял от работещите да минат на нея и тогава загубата на приходите в бюджета да е още 
по-голяма. Другият проблем по думите на икономиста е, че механизмът данъкът първо да се събира, а после да се връща 
ще отнеме административно време и разходи. "По-големият проблем е, че в последните години данъчните реформи 
бяха в посока намаляване на стимулите за укриване на данъци, а тази идея би работила в обратната посока", каза 
Стайков. 
 
√ По-убедително завръщане на инфлацията 
Октомври е вторият пореден месец, в който цените леко се покачват 
 
През октомври инфлацията се завърна по-убедително, след като половин година потребителските цените спадаха, а през 
септември се покачиха едва с 0.1%. За поскъпването през миналия месец са допринесли най-много цените на облеклото 
и обувките. Цените на храните също са се увеличили с почти цял процент. През септември ръстът на стойностите им, и 
особено на сезонните зеленчуци, прекрати серията от шест последователни месеца на дефлация в България. Това 
показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за индекса на потребителските цени през октомври. 
На годишна база обаче националната статистика продължава да отчита дефлация, макар и намаляваща. Цените през 
октомври спрямо същия месец на 2012 г. са спаднали с 1.4%. През септември понижението на цените на годишна база 
достигна рекордни нива от 1.6%, каквито не са били отчитани от 1999 г. насам. 
По принцип дефлацията е негативно явление в икономиката. Тя означава свито потребление, в резултат на което 
компаниите са принудени да свалят цените и това изяжда печалбите. Дефлацията влияе отрицателно и на приходите от 
косвени данъци в държавния бюджет. Ниската инфлация пък е здравословна за икономиката. Същевременно 
потребителските цени в Европа също се увеличиха едва с 0.7% през октомври, което накара Европейската централна 
банка да понижи основната си лихва. 
Началото на зимния сезон 
В началото на по-студените месеци през октомври цените на дрехите и обувките стандартно се покачват с 4-5% на 
месечна база, като и тази година не прави изключение. Ръстът спрямо септември е с 4.9%. Както и предходния месец, 
най-рязко са скочили цените на зеленчуците - с малко над 7%, а веднага след това в класацията по стокови групи се 
нареждат обувките с ръст от почти 6%. 
Плодовете пък са поевтинели с над 3%. Това е и вторият най-сериозен спад след този в цените на пътническия въздушен 
транспорт - с 5.5%. Стандартно първите месеци на лятото носят дефлация (виж. графиката) основно заради 
поевтиняването на храните и най-вече на зеленчуците, но досега това рядко е довеждало и годишен спад на цените. 
Годишни тенденции 
На годишна база най-много поевтиняват зеленчуците (с над 5%), електроенергията и топлоенергията - съответно с 11.1% 
и 9.6%. Последното се дължи на изкуствено понижените цени на тока и парното в началото на годината. Продължителни 
са тенденциите на спад на цените при захар, сладка, мед и шоколад, като те спадат непрекъснато от май миналата 
година с по 1-2%. Цените на мебелите и малките електрически уреди също спадат. В продължение на последните 12 
месеца лекарствата също поевтиняват с по 3-4%. Подобна е тенденцията и при автомобилите и техниката. 
Животът на най-бедните 20% от домакинствата в България обаче не е бил по-евтин, показва индексът на цените за 
малката потребителска кошница, изчисляван от НСИ. През октомври той е поскъпнал с малко повече от общата инфлация 
- 0.6%. Това се дължи основно на храните - с процент нагоре, както и на стоковата група "облекло и обувки" - с почти 3% 
повече на месечна база. 
 
√ Брюксел препоръча реформи в 7 области за по-висок растеж 
България остава под наблюдение на Европейската комисия заради икономически дисбаланси 
 
Заради констатираните икономически дисбаланси България остава под наблюдение на Европейската комисия (EК) 
заедно с още 7 държави. Тези дисбаланси бяха засечени през април тази година, когато Брюксел открои като проблеми 
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високата задлъжнялост на частния сектор, негативното развитие на външната позиция на страната, слабата 
конкурентоспособност, както и влошаването на пазара на труда. В публикувания в сряда годишен обзор на растежа 
Европейската комисия констатира, че страната продължава да има проблем в две области - публичните финанси, където 
нетната международна инвестиционна позиция възлиза на 50% от брутния вътрешен продукт, както и безработицата, 
където нивото е 12.3% за 2012 г. 
За домашно 
За да изпадне от списъка на наблюдение, България трябва да поработи по седем направления, посочени в доклада на 
Европейската комисия. Първото от тях са публичните финанси, които са стабилни, но е необходимо да се подобри 
събираемостта на данъците. Следващата област е пенсионната реформа, тъй като българските работници напускат 
пазара на труда по-рано, отколкото е средното за Европа равнище. "Все още липсват конкретни стъпки за ограничаване 
на злоупотребите със системата на пенсиите за инвалидност", пише в доклада от Брюксел. 
Заетост и социално включване са следващите предизвикателства пред българското правителство. Европа забелязва 
структурните проблеми на пазара на труда и отбелязва, че различията между регионите в страната и разминаването 
между търсенето и предлагането на пазара на труда от гледна точка на качества на трудовите ресурси са значителни. 
Препоръки има и по отношение на образованието и здравеопазването, за които се казва, че са с ниско качество, което 
оказва негативен ефект върху икономическия потенциал на България. Реформите в сектора на здравеопазването са 
възпрепятствани от липсата на административен капацитет, смятат експертите на ЕК. 
Брюксел счита, че пречка пред растежа на икономиката е лошият бизнес климат, който може да се подобри чрез 
намаляване на административната тежест за бизнеса и възстановяване на нормалното кредитиране за малките и 
средните предприятия. В доклада пише още, че неотдавнашните промени в правилата за забавените плащания ще 
подобрят цялостната бизнес среда, за което ще спомогне и планираната реформа на процедурите при 
неплатежоспособност. Тя все още се отлага от правителството. Посочва се също, че на България й липсва напредък в 
реформата на съдебната система. 
Забелязани успехи 
Останалите направления, по които се очакват реформи, са работата с европейските фондове, обществените поръчки и 
извършването на реформа в енергетиката. Експертите на комисията отбелязват постижението на България по отношение 
на увеличаване на пазарния дял в световната търговия. За последните пет години това са успели да направят само още 
шест държави в Европейския съюз. 
Какво препоръчва ЕК: 
- Устойчиви публични финанси 
- Пенсионна реформа 
- Реформи на пазара на труда и грижа за най-бедните 
- Реформи в образованието и здравеопазването 
- Подобряване на бизнес климата 
- Усвояване на европейските фондове и по-добро провеждане на обществени поръчки 
- Реформа в енергетиката. 
 
√ Администрацията вече ще обслужва комплексно 
Фирмите и гражданите няма да трябва да предоставят информация, която органите имат 
 
Администрацията ще е длъжна да предоставя услуги, без да изисква от фирмите и гражданите информация, с която 
разполага. Въвеждането на т.нар. комплексно административно обслужване е една от основните промени в 
Административнопроцесуалния кодекс, които бяха приети от правителството в сряда. Те са част от пакета мерки, които 
бяха одобрени от кабинета в средата на август по предложение на вицепремиера Даниела Бобева. Самите изменения 
бяха подготвени от външен консултант още през пролетта по проект, финансиран от оперативна програма 
"Административен капацитет". 
Само по служебен път 
Административните органи няма да имат право да изискват информация или документи, които са налични при тях или 
при друг орган. Цялата необходима информация ще се осигурява задължително по служебен път, предвиждат 
промените. Същите принципи ще важат и за организациите, които предоставят обществени услуги (образователни, 
здравни, водоснабдителни, канализационни, топлоснабдителни, електроснабдителни, газоснабдителни, 
телекомуникационни, пощенски и т.н.). Според официалната дефиниция, която се въвежда в кодекса, "комплексно 
административно обслужване е това обслужване, при което административната услуга се предоставя от компетентните 
административни органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени 
услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице 
данни, събирани или създавани от административни органи - първични администратори на данни, независимо дали тази 
данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител". 
На едно място 
Промените предвиждат и възможност за изграждане на центрове за предоставяне на административни услуги. За целта 
отделните административни органи ще сключват споразумения помежду си за интеграция на предоставяните услуги. 
Такива центрове ще може да се създават и от Министерския съвет. В момента нито една услуга на държавната 
администрация не може да се заявява чрез общините. Това на практика означава, че хората от провинцията трябва да 
отидат в София или в областния град, за да получат такова обслужване. 
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Таксите за комплексното административно обслужване ще се определят с тарифа, приета от Министерския съвет, гласят 
още промените. Това би трябвало да реши проблема със значителните разлики в таксите за услуги, които отделните 
общински администрации налагат. В доклад на Световната банка от пролетта се посочваше, че местните власти масово 
не спазват принципа цената на услугата да се определя според разходите, въпреки че е задължителен. 
Друго нововъведение е, че фирмите и гражданите вече ще могат да заявяват административни услуги по пощата, както и 
по комбинирани канали. Съгласно промените писмено искане ще може да се подава по електронен път, телефон, факс, 
лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен от органа като технически възможен. Заявителите ще 
могат по собствена преценка да избират формата и начина както за заявяването, така и за получаването на 
административната услуга, като двата канала може да бъдат различни. 
Сред важните промени 
Измененията в Административнопроцесуалния кодекс, които предстои да бъдат публикувани в Държавен вестник, са 
една от важните мерки за намаляване на административната тежест, тъй като засяга всички фирми и граждани. Според 
Световната банка тромавият регулаторен механизъм е сред основните бариери пред бизнеса и до голяма степен 
обяснява задните позиции, които България традиционно заема в класацията Doing Business. В същото време 
облекчаването на условията се очаква да създаде по-добра среда за инвестиции и да стимулира икономическия растеж. 
Затова и правителството го определя като един от приоритетите си. 
Досега са изготвени два пакета от мерки за подобряване на бизнес климата, които са свързани главно с намаляване на 
режимите и таксите. Наскоро вицепремиерът Бобева обяви, че до края на годината се очаква да бъде обявен и най-
тежкият, трети пакет от около 100 мерки, който засяга строителството, геодезията и устройствените планове. 
 
Вестник Труд 
 
√ По-малко пари за заетост в бюджет 2014 

 
По-малко пари за насърчаване на заетостта ще стигнат до хората догодина, алармира  при обсъждане на бюджет 2014 
бившият социален министър Тотю Младенов от ГЕРБ. Заложените средства в националния план за заетостта се запазват 
на нивото от т.г. - 73 млн. лв., но правителството не отчита, че други над 350 млн. лв. по Оперативна програма “Човешки 
ресурси” са заложени т.г. за борба с безработицата. “Догодина тези пари няма да стигнат до хората, защото тя ще е 
нулева за евросредствата”, посочи Младенов. Управляващите не обясниха дали ще бъде компенсиран този недостиг. 
ГЕРБ разкритикува управляващите, че няма как да изпълнят обещанието си за разкриване на нови 250 000 работни места, 
защото само от юли до септември заетите са намалели с 40 800 души, а в бюджет 2014 се залагат 50 000 нови безработни 
по думите на бившия министър на икономиката Делян Добрев. 
Инвестициите тази година са по-малко в сравнение с миналата, а бизнес кредитирането е на ниво около нулата, посочи 
още Добрев. Владислав Горанов от ГЕРБ посочи, че управляващите не са изпълнили обещанията си за промени в 
данъчната политика.  
 “Бюджет 2014 очевидно е правен, като първо са сметнати разходи и на тази база са написани приходите. Но 
демагогията, че ще се съберат с 1,4 млрд. лв. повече приходи, се разминава с реалността в рамките на 500-900 млн. лв.”, 
добави Горанов. 
“За 4 години управление оставихте 450 000 нови безработни, 150 000 фалирали фирми, растеж около 0% и влошена с 8 
млрд. лв. фискална позиция”, отвърна депутатът от БСП Румен Гечев. 
Финансовият министър Петър Чобанов подчерта, че с бюджет 2014 се слага край на модела чрез фискална политика да се 
задържа икономическият растеж. Той добави, че приоритетите за догодина са образованието, инвестиционната 
програма за регионално развитие с размер 500 млн. лв. и социалната политика. 


